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الفصل السابع
أساليب ملاحظة المشكلات الصفية والتعامل معها 
يعتبر تحديد وحصر المشكلات الصفية لدى الطلاب أمراً هاماً للمعلم، ولذلك لابد أن يقوم بملاحظة المشكلات الصفية بطريقة مخططة ومنظمة، حيث أن الملاحظة العشوائية لا تساعد في التعرف على المشكلات الصفية وحلها، فالملاحظة المنتظمة تعتمد على جمع المعلومات المتعلقة بالمشكلة فقط، وتوفر الوقت، وتزيد من فعالية عملية الملاحظة، كما أنها تساعد في الإسراع في معالجة المشكلة بشكل موضوعي، ويمكن للمعلم توظيف الملاحظة لرصد سلوكيات الطلاب سواءً داخل الصف أو خارج الصف، وذلك لتكوين رصد متكامل لسلوك الطلاب، وتعتبر الملاحظة هامة لعدة أمور منها:
1-	رصد سلوك معين وفق خطة أو نظام محدد.
2-	وسيلة لاكتساب الخبرات والمعلومات من خلال المشاهدة والسمع.
3-	وسيلة لجمع البيانات.
4-	الاستفادة منها لأغراض رصد السلوك لإصدار الأحكام، واتخاذ قرارات مناسبة.
وقد صنف التربويون الملاحظة إلى:
1-	المباشرة: وهي المقصودة وتستخدم فيها أداة قياس مثل بطاقات الملاحظة أو بطاقات التقدير، وتعبأ أثناء قيام المعلم بالملاحظة.
2-	غير المباشرة: وتأتي عفوية دون استخدام أداة قياس لجمع المعلومات، وقد تكون بالإطلاع على السجلات أو الاتصال ببعض الأشخاص.

كما تم تصنيفها إلى (قطامي، 1989: ص248):-
الملاحظة المنتظمة:
وهي الملاحظة التي يحدد فيها المعلم الزمان والمكان، وموضوع الظاهرة وعدد الجلسات، عدد التلاميذ، وتعتمد فاعليتها على تحديد عدة عوامل منها:-
1-	تحديد المشكلة المراد ملاحظتها.
2-	تحديد العناصر المحيطة والمؤثرة والمتعلقة بظهور المشكلة.
3-	تحديد الجو الفيزيقي الذي تظهر فيه المشكلة.
4-	تحديد العناصر التي يفترضها المعلم أو الملاحظة كأسباب كامنة وراء ظهور المشكلة.
5-	تحديد أساليب تسجيل الملاحظة، سواءً كانت بالتسجيل اليدوي الكتابي، أو استخدام الكاميرات، أو المسجلات.
وتتم الملاحظة المباشرة عندما تكون المشكلة محددة، وقد تم التعرف على عناصرها، ومؤثراتها، ويستطيع المعلم من خلال ملاحظة الوقوف على الأسباب التي تؤدي لهذه المشكلة الصفية.
الملاحظة غير المنتظمة:
ويتم اللجوء إليها إذا كانت المشكلة الصفية لدى الطلاب متشابكة، وليس بإمكان المعلم تحديد عناصرها ومسبباتها.
ويقصد بها ملاحظة سلوكيات الطلاب في جو طبيعي من التفاعل بينهم، بحيث لا ينتبه إلى ملاحظة المعلم الطلاب الذين يتسببون في المشاكل الصفية،وهي ملاحظة عفوية تجعل الطلاب يتصرفون بطريقة طبيعية، لا يتم التكلف للدوافع والتصرفات، وفي هذه الحالة تكون سلوكياتهم حقيقية، فهم يتصرفون على طبيعتهم وكما يحلو لهم.
ولكي يكون المعلم قادراً على الوقوف على هذه المشكلات ومسبباتها لابد من تكرار هذه الملاحظة، وزيادة فرص تفاعل الطلاب مع بعضهم البعض، ومع المعلم للتعبير عن آرائهم وظهور العناصر التي تحدد من خلالها المشكلات الصفية.
ومن الأساليب التي يمكن للمعلم القيام بها، وتوفر له فرصاً للمساعدة في ملاحظة مصادر المشكلات لدى الطلاب ما يلي:
1-	ممارسة الرحلات: حيث يكون الطالب على حريته، فيظهر أنماطاً سلوكية غير مألوفة في المواقف الصفية.
2-	المشاريع الجماعية: حيث يقوم الطالب فيها بالتعبير عن الكبت الداخلي له في صورة سلوك.
3-	الأنشطة الرياضية الترويحية: وفيها يظهر الطالب سلوكيات مدفونة في ذاته، يقصد عن تصور للمشكلات الصفية.
4-	المشاركة في الأنشطة المدرسية: وفيها يتم التعرف على نمط السلوك الذي يقوم به الطالب، الأمر الذي يوفر للمعلم فهماً واسعاً لأسباب السلوك الغير مرغوب، ويجمع من خلاله معلومات عن طلابه.
ويجب على المعلم الأخذ في الاعتبار شروط الملاحظة الجيدة وهي:
1-	أن يكون الملاحظ على قدر كافٍ من المعرفة في مجال الخصائص أو السمات التي يسعى إلى قياسها.
2-	أن يكون الملاحظ موضوعياً بحيث يسجل الملاحظة كما يراها في حقيقتها.
3-	أن يخضع الملاحظ الموقف المراد ملاحظته إلى الضبط في المتغيرات، بمعنى تحييد المتغيرات الأخرى المؤثرة على الموقف.
4-	أن يستخدم الملاحظ أدوات القياس الملائمة.
5-	أن تتكرر الملاحظة، وأن لا يحكم على السلوك من ملاحظة واحدة.
6-	ألا يتأثر الملاحظ بآراء الغير أو آراء مسبقة.
7-	أن تسجل المعلومات والبيانات بطريقة علمية منظمة، وفق نظام معين تسهل معه معالجة هذه المعلومات، للاستفادة منها.
أساليب تعامل المعلم مع المشكلات الصفية
يختلف الطلاب فيما بينهم من عدة جوانب نفسية وجسمية واجتماعية وعقلية، مما يوفر فرصة لوجود فروق فردية بينهم، الأمر الذي يجعل المعلم أمام مصادر لمشكلات سلوكية متعددة، ومتباينة بتباين الطلاب، وعلى ضوء تعدد هذه المصادر، وتباين الطلاب، ظهرت مداخل واستراتيجيات عديدة للتعامل مع السلوكيات المختلفة للطلاب، بهدف إيقاف السلوك غير المرغوب فيه بسرعة وحكمة، دون ترك آثار سلبية لدى المتعلم بعد انتهاء المشكلة.
ويمكن تعريف الاستراتيجية المناسبة لحل المشكلات الصفية السلوكية: أنها الاستراتيجية التي تحافظ على النظام أو تعيده فوراً إلى غرفة الصف، وتمنع تكرار حدوث المشكلة، وتجعل الطالب أو الطلاب يتصرفون بشكل مناسب في المواقف المشابهة فيما بعد، والاستراتيجية المثالية هي التي لا تؤدي إلى أثار جانبية سلبية، ولا تؤثر على سير النشاط التعليمي.
وكما هو واضح أن الغرض من هذه الاستراتيجية أو البرنامج هو توفير الانضباط الصفي للطلاب، وسيادة النظام، ويجب الأخذ في الاعتبار أن:
1-	الانضباط لا يأتي من خلال القوانين والعقوبات، بل يأتي من الإيمان بأن تعليم الانضباط مهمة تعليمية يقوم بها المعلم كالموضوعات الدراسية المختلفة.
2-	أن برامج أو استراتيجيات توفير الانضباط والتي تستند إلى العقوبة، هي برامج تدمر شخصية الطالب، ولا تساعد على النضج والنمو السوي لديه.
3-	من العوامل التي تساعد في منع حدوث المشكلات الصفية هي الإقرار بأنها ستحدث وذلك ضمن توقع المعلم، وإدارة المدرسة، وهذا يدفع إلى العمل لتوفير خطط مدرسية لمعالجتها.
4-	هذا ولا بد لأي برنامج يهدف لتعبير المعلم لكيفية التعامل مع المشكلات الصفية أن يقوم على بعدين هما:
1-	البعد الوقائي والنمائي:
وهو الذي يعني بتوفير مهارات سلوكية وشخصية، يتم تدريب الطلبة عليها وتساعد في الحد من حدوث المشكلات الصفية، كما يعني بتوفير بيئة وإدارة صفية تساعد في منع حدوث هذه المشكلات.
2-	البعد العلاجي:
ويعني الإجراءات التي يتخذها المعلم عندما يستمر حدوث المشكلات الصفية السلوكية، على الرغم مما أتخذ من خطوات وقائية لمنع حدوثها.
كما وقد أشارت بعض التربويات إلى تصنيف ذلك إلى استراتيجيات وقائية واستراتيجيات علاجية.
أولاً: استراتيجيات الوقاية من المشكلات الصفية:
وتفيد هذه الاستراتيجيات في التوجيه والنماء، وتتضمن برنامج يقدم المهارات السلوكية والشخصية وفق حاجات الطلبة وخصائص نموهم، حيث أن هدفه النهائي هو توفير بيئة صفية ومدرسية تساعد على منع المشكلات الصفية والمدرسية.
وتتضمن هذه الاستراتيجيات الترتيبات التالية (عريفج، 2001: ص 260 – 263):
1-	تخطيط المعلم المسبق، والتحضير الدقيق لفعاليات الحصة الصفية.
2-	الاهتمام بالضبط المبكر للصف من اللقاء الأول مع الطلاب.
3-	إشعار المعلم بأن الطلاب مسئولون عن سلوكهم، في هذا الأمر.
4-	الاهتمام بالتفاعل الصفي بين الطلاب والمعلم، وتوزيع المهمات والأنشطة والأسئلة الصفية.
5-	متابعة المعلم لنشاط الطلاب وسلوكهم بيقظة تامة.
6-	تكريس قواعد الانضباط الصفي والحزم والعمل والثبات،  وعدم التحيز في تطبيقها.
7-	جذب انتباه الطلاب، ومساعدتهم على التركيز في فعاليات الدرس.
8-	المتابعة الدقيقة لنشاط الطلبة، وتعيين وقت محدد لكل نشاط، والانتقال إلى السلس من نشاط لأخر.
9-	تعزيز النشاط المتميز، والسلوك المناسب للطلاب.
كما أورد ريتشارد كيروين (Curwin, Richad, 1990) لإستراتيجية برنامج الوقاية من المشكلات الصفية خمس مراحل، وهي على النحو التالي:
1-	وعي المعلم لذاته: وذلك بالانسجام بين على ما يقوله في الصف، وما يفعله، ليكون أكثر فاعلية في الإدارة الصفية.
2-	تطوير معرفة المعلم لطلبته: وذلك بالتعرف على أحوال الطلاب من خلال البطاقات التراكمية، ونتائج الاختبارات المدرسية لهم، ومعرفة اهتماماتهم وميولهم، والتنبه إلى خصائصهم النمائية، وسمات سلوكهم في كل مرحلة. وكلما كان المعلم أكثر معرفة بطلبته أصبح أكثر فاعلية معهم، وأكثر توفيراً لإدارة صفية ناجحة.
3-	تعبير المعلم عن مشاعره: وذلك من خلال السيطرة على الذات عند الإثارة من المشكلات الصفية، فعليه أن ينتبه لمشاعره ويعبر عما يريد من طلابه بصدق وعقلانية، لأن تصرف المعلم في حالة الغضب قد تؤدي إلى تفاقم هذه المشكلات.
4-	تقديم المعلم لبدائل السلوك للطلاب: فلا يعقل أن يقوم المعلم بوصف سلوك غير مرغوب فيه للطلاب، دون أن يوفر بديل لهذا السلوك كإجراء مرغوب فيه يقوم الطلاب بأدائه.
5-	إثارة دافعية الطلاب للتعلم:
يمكن للمعلم اتباع عدة أساليب منها:
1-	التأكد من هدوء وانتباه جميع الطلبة قبل البدء بالتدريس، مع عدم اللجوء إلى الصراخ أو الطرق على الطاولة لذلك.
2-	توظيف التلميحات غير اللفظية (حركة العيون والجسم وتعبيرات الوجه).
3-	القدوة الحسنة لطلابه من خلال سلوكه، والحماس في العمل وحسن التنظيم للتفاعل الصفي.
4-	استخدام تعليمات وقواعد الصف، التي تصف السلوك الذي يريده، مع الوضوح في التعليمات.
5-	توفير بيئة تعليمية، تقوم على التفاعل والتواصل بين جميع الطلبة ، وتنويع الأنشطة التعليمية.
6-	الحرص على مشاركة الطلاب في فعاليات الدرس، ومتابعة ومراقبة أعمالهم وتفحصها (عصفور، 1998: ص 27 – 31).

ثانياً: استراتيجيات معالجة المشكلات الصفية:
إن برامج الوقاية من المشكلات الصفية لا تمنع بالقطع حدوث مشكلات صفية، ولذلك يجد المعلم طلبة مخالفين للانضباط الصفي، وعليه في ضوء ذلك التفاعل معها، ومعالجتها، وتعديل السلوكيات غير الملائمة، ومن أهم الاستراتيجيات ما يلي (الجاسر، 2001: ص126):-
أولاً: استراتيجيات التدخلات البسيطة:
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تدخل بسيط من المعلم، يؤدي إلى عودة الانضباط الصفي بشكل سريع، بعد زوال المشكلة أو السلوك البسيط، وتتضمن هذه الاستراتيجية عدة أساليب منها:
التلميحات أو الإشارات غير اللفظية:
وذلك بتواصل المعلم للنظر للطالب، مع إعطاء إشارات وتلميحات كهز الرأس أو وضع الإصبع على الفم أو إشارات الأيدي، لإصدار أمر بالكف عن السلوك.
القرب الجسمي للمعلم:
وذلك باقتراب المعلم من الطالب المشاغب، مع إشارة غير لفظية له، حتى لا يتم تعطيل التدريس، ويساعد المعلم في ذلك وضع اليد على كتف الطالب أو رأسه أو التربيت عليه.
مدح المعلم للسلوك المرغوب فيه:
حيث أن المديح يؤدي إلى إثارة دوافع قوية لدى الطلاب لإيقاف السلوك الغير مرغوب فيه، ويمكن أن يقوم المعلم بمدح طلاب الصف مجتمعين، ثم يقوم بمدح طالب ما لأدائه وممارسته لحل واجبه ومثابرته، أو أن يقوم المعلم بمدح الطلاب الذين يجلسون في مقاعدهم أثناء الاستجابة لسؤال ويجيبون عندما يؤذن لهم.

لفت انتباه الطلاب ككل: 
وذلك باستثارة أداء الطلاب، وإصدار إشارات وتعليمات للانتباه، مع إخبارهم بأنه قد ينادي على أي واحد منهم للإجابة عن أي سؤال، أو إضافة معلومات أخرى للإجابة أو للشرح.
إعادة توجيه سلوك الطالب:
وذلك بتذكير الطلاب بين الحين والآخر بالسلوك المناسب، ومخاطبتهم بشكل جماعي، وبعبارات واضحة ويكررها عدة مرات حتى يستجيب لها معظم الطلاب، أما إذا اقتصر السلوك غير المناسب على طالب أو طالبين، فعلى المعلم إعادة توجيههما على انفراد، مع الأخذ في الاعتبار عدم تعطيل الأنشطة الصفية.
تقديم المساعدة اللازمة للطلاب:
وذلك بتفقد أعمال الطلاب، وتقديم المساعدة لمن لا يستطيع أداء العمل، أو إيقاف النشاط، وتوضيح المطلوب لجميع الطلاب إذا كان هناك صعوبة في النشاط.
إتاحة الفرصة للطالب للاختيار:
وذلك بإعطاء الطالب المخالف الفرصة للاختيار بين التصرف بشكل مناسب، أو انتظار العقوبة المقررة لهذا التصرف، فمثلا الطالب الذي يواصل الحديث مع الآخرين في الصف، ويشتت انتباههم، يقول له المعلم (أما أن تختار العمل بهدوء وعدم الحديث، أو تجلس لوحدك في المقعد الخلفي).
توضيح أثر المشكلة للطالب:
يمكن للمعلم توجيه العبارات إلى الطالب المخالف، أو إلى جميع الطلاب موضحاً لهم أثر السلوك غير المرغوب الذي يقوم به أحد الطلاب، كأن يقول للطالب الذي يتحدث بصوت عالٍ، وبدون استئذان: (عندما تتحدث بصوت عالٍ وبدون استئذان، فإن ذلك يعطل الدرس، ويشتت انتباه الطلاب، ولا يعطي فرصة للآخرين في الإجابة).

ثانياً: استراتيجية التدخل المعتدل:
وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعامل المعلم مع السلوكيات غير المرغوبة بشكل أكثر جدية، واستخدام عقوبات معتدلة لإيقاف المشكلة السلوكية، ومن أهم الأساليب التي يمكن اتباعها ما يلي:
حرمان الطالب من بعض الامتيازات المرغوبة:
ويلجأ المعلم إلى حرمان الطالب من هذه الامتيازات (مثل الحرمان من النشاط المفضل، الإبعاد عن صديق له في الصف) كنتيجة لسلوك غير مرغوب يقوم به الطالب المخالف، وذلك للسيطرة على هذا السلوك أو إيقافه أو تعديله.
نقل الطالب المخالف من مكانه:
يمكن للمعلم نقل طالب مخالف عن بقية الطلاب إلى مكان آخر في مؤخرة الصف، ويعتبر ذلك سحباً لاميتاز مشاركة الطالب في الأنشطة الصفية، مع الأخذ في الاعتبار دعوته إلى ممارسة النشاط بعد وقت قصير، أو في الحصة القادمة إذا أظهر سلوكاً مقبولاً.
وعلى المعلم أن يكون حازماً عند التنفيذ، خاصة إذا رفض الطالب الذهاب إلى المكان الذي أشار له المعلم البديل، كأن يقول له: (إما أن تذهب إلى ذلك المكان أو أن تذهب إلى مكتب المدير) أو يقول له: (حسناً بعد الدرس سنتناقش في الأمر). ويأخذه المعلم بعد الدرس إلى مكتب المدير لمعاجلة الموضوع.

استخدام الغرامة أو الجزاء:
حيث يطلب المعلم من الطالب المخالف عَملَ عملٍ ما كجزاء على ما أرتكبه من سلوك غير مناسب، كأن يطلب المعلم من الطالب المخالف كتابة فقرة من درس كجزاء لتصرف معين، أو أن يكلفه بإحضار ولي أمره لدفع تكاليف شباك زجاجي أو طاولة قام بكسرها الطالب.
استخدام عقوبات الإدارة المدرسية:
عند إخفاق المعلم في تحقيق نتائج باستخدام الأساليب السابقة، يمكنه اللجوء إلى العقوبات المدرسية، حسب النظم واللوائح المعمول بها، فيقوم بتحويل الطالب المخالف إلى نائب المدير، أو المدير، أو المرشد التربوي، الذي يتولى معالجة سلوك الطالب، ويفرض عليه العقاب الملائم، حسب لوائح الانضباط المدرسي (ولا يفضل اللجوء إلى ذلك، إلا بعد الإخفاق عدة مرات في تعديل سلوك الطالب من قبل المعلم).
ومن المفيد في هذا الجانب استدعاء الطالب بطريقة غير مباشرة (أي ليس بعد حدوث السلوك الخاطئ مباشرة) للالتقاء به خارج غرفة الصف، وبعيداً عن عيون أقرانه، وطلب المعلم منه أداء السلوك الذي قام به لإحراجه وإقناعه بمساوئ السلوك الذي قام به، والسؤال عن مبررات هذا السلوك، والتوصل مع الطالب إلى تفهم، ووعد بعدم تكرار هذا السلوك.


ثالثاً: استراتيجيات التدخل الأوسع:
ويلجأ المعلم لذلك عندما لا يكف الطالب عن السلوك المخالف، من خلال التدخل البسيط والمعتدل، ويستمر في سلوكه، مما يسبب عرقلة لسير الدرس، ويؤثر سلباً على أداء المعلم، وعلى تعلم الطالب وتعلم الآخرين.  
ومن الأساليب التي يمكن للمعلم استخدامها:-
الاجتماع مع ولي أمر الطالب المخالف:
وذلك بالاتصال بولي الأمر، بمساعدة مدير المدرسة، أو المرشد التربوي، وذلك بهدف دراسة مسببات سلوك الطالب، والعمل على تعديل هذا السلوك، وذلك من خلال تأثير ولي الأمر، ووضع خطة علاجية تعاونية بين المعلم وولي الأمر لعلاج المشكلة.
استخدام نظام وضع إشارة (×):
وذلك بوضع المعلم لعلامة (×) أمام الطالب الذي يخالف القواعد الصفية، وإذا استمر الطالب في المخالفة توضع له إشارة (×) أخرى، ويتم رصد هذه المخالفات للطالب، ويوجه له تحذير في المرة الأولى، ثم يتبع المعلم إجراءات أكثر صرامة ، حسب الحالة، كأن يعرض المعلم ذلك على مربي الصف، أو على مدير المدرسة ، أو المرشد التربوي، ومن ثم ولي الأمر، لاتخاذ الخطوات الكفيلة بعدم تكرار هذا السلوك وهذه المخالفات.


ومن التوجيهات المفيدة للمعلم في معالجة بعض المشكلات الصفية التي تنشأ في الصف ما يلي:
التعرف على ذوي الحاجات الخاصة وتقديم الرعاية المناسبة لهم.
	التدخل المباشرة من قبل المعلم عند وقوع المشكلة ومخالفة القواعد وذلك لمنع تفاقم المشكلة.
	إصدار المعلم للتعليمات، بأن ينهى عن السلوك المخالف للقواعد بإبراز مساوئه، وتوجيهه التلميح بصورة جماعية، مع تركيز نظره على من قام بالمخالفة.
	تعمد المعلم لإهمال السلوك المخالف للقواعد، حين لا يكون قادراً على تحديد مصدره.
إعادة توزيع أماكن جلوس بعض الطلاب، الذي يؤدي تجمعهم إلى الشغب وإثارة المشاكل بينهم.
	توقف المعلم عن الشرح في حالة حدوث سلوك الطالب لا يمكن تجاهله ولا يجدي فيه التلميح، ويشعر المعلم الطلاب باعتراضه على سلوك الطالب، وينبه المخالف بضرورة الكف عن تكرار السلوك.
	ابتعاد المعلم عن اتخاذ قرار بمعاقبة أي طالب مخالف لعقوبة (مشكلة) تستوجب العقاب في داخل الصف.
	التشديد على اعتذار الطالب عن الخطأ، للتأكد على أن الخطأ مرفوض، وعدم التهاون في تبريرات الخروج عن قواعد النظام المدرسي.

مداخل تعديل السلوك الصفي
لتفسير السلوك الإنساني ظهرت نظريات متعددة منها: النظرية السلوكية والنظرية المعرفية والنظرية الإنسانية، إلا أن علماء النفس لم يتفقوا على نظرية واحدة، وذلك لأن الإنسان كائن معقد جداً ليس من السهل تفسير سلوكه، ومن أهم المداخل التي استخدمت في مواجهة وتعديل السلوكيات غير المرغوبة التي يقوم بها الطلاب ما يلي:
مدخل عدم التدخل.
مدخل عمليات الجماعة.
	المدخل التفاعلي.
مدخل تعديل السلوك.
وسوف نتعرض بالتفصيل لمدخل تعديل السلوك باعتباره من أكثر المداخل استخداماً لعلاج السلوكيات غير المرغوب فيه لدى الطلاب، ومن أكثرها موائمة لظروف مدارسنا وطلابنا ومعلمينا، ويعتمد هذا المدخل على النظرية السلوكية في تفسير التعلم.
وهذه النظرية تقوم على مبدأ أن السلوك كله متعلم، وتعتقد هذه النظرية أن الطالب يسئ السلوك لسببين هما:
	أنه تعلم أن يسلك بطريقة غير مناسبة.

أنه لم يتعلم أن يسلك سلوكاً مناسباً.
ويعتقد أيضاً أنصار هذا المدخل ضرورة اليقظة المستمرة من المعلم، واستخدام أسس الثواب لتأكيد السلوك المرغوب فيه، والعقاب لمواجهة السلوك غير المرغوب فيه.
فتعديل السلوك: هو عملية تربوية يتم خلالها إحداث تغير في أساليب الطلاب الإدراكية أو الاجتماعية، أو الحركية أو العاطفية، لتعليمهم نماذج سلوكية جديدة، أو تخليهم عن بعض ما يمتلكونه منها، أو صيانة وتقوية بعضها الآخر لديهم (حمدان، 1990: ص9).
كما عرفه (أبو نمرة، 2001: ص 24): أنه عملية منظمة تشتمل على تطبيق إجراءات علاجية معنية، الهدف منها ضبط المتغيرات المسؤولة عن السلوك، وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في تغير السلوكيات، ذات الأهمية الاجتماعية على النحو المرغوب فيه.
كما عرفه (العلي، 1996: ص5): أنه تغيير السلوك عن طريق تغيير الظروف المحيطة به سواء منها الظروف القبلية التي تسبق ظهور السلوك، أو الظروف البعدية التي تحدث بعده.
والسلوك الصفي: هو كل ما يصدر من المتعلمين، من نشاط داخل الصف المدرسي سواء كان السلوك أكاديمياً، أو انضباطياً، والحقيقة أنه لا يمكن الفصل التام بين أنماط السلوك، نظراً لتشابكها وتأثيرها على بعضها البعض لدرجة يصعب معها تصنيفها (منسي ،1996: ص63).
إن تعديل السلوك الصفي هو مفهوماً تربوياً، وليس علاجياً، فلا ينظر فيه للطالب الذي يبدي سلوكاً مشكلاً على أنه شاذ، أو مشكل بحاجة إلى علاج، بل ينصب الاهتمام على محاولة تعرف أسباب هذا السلوك المشكل في بيئة الأسرة أو المدرسة، أو الصف، لتغييرها من أجل تغيير السلوك وتعديله لدى الطالب (مرعي وآخرون، 1986: ص135).
ويشير سكينر (Skinner, 1988, p33) إلى أن المقصود بتعديل السلوك هو "معالجة بيئات الطلاب، بما يتيح زيادة فرص مكافأة سلوكهم المرغوب فيه، وعدم مكافأة الغير مرغوب فيه" بمعنى أن سلوك الطلاب غير الملائم يمكن أن يعدل، ويعاد تشكيله، في نمط أكثر قبولاً اجتماعياً من خلال التأثير المباشر للأحداث والوقائع في بيئاتهم.
ويأخذ تعديل السلوك الصفي أنواعاً متنوعة من التعديل حسب الغاية المرجوة من كل نوع ومنها:
	تعديل السلوك الصفي بزيادة حدوثه.

تعديل السلوك الصفي بتكوين عادات جديدة.
تعديل السلوك الصفي بتقليله أو حذفه.
تقوية السلوك الصفي وصيانته (حمدان، 1990: ص84). 
ويقترح مدخل تعديل السلوك ثلاث عمليات يمكن من خلالها تعديل السلوك الصفي للطلاب، وهذه العمليات هي:
	التعزيز.

الانطفاء.
العقاب.
وينطلق تعديل السلوك الصفي كمدخل من مسلمتين رئيسيتين هما:
	أن التعلم يمكن أن يتخذ شكل التعزيز الإيجابي، أو السلبي، أو العقاب أو الانطفاء.
	أن التعلم يمكن ضبطه وتوجيهه عن طريق التحكم في الوقائع البيئية.

كما أن اكتساب سلوك معين مرهون بالتعلم، شريطة أن يثاب، أو يكافأ هذا السلوك، بمعنى أن يؤدي هذا السلوك إلى نوع ما من أنواع التعزيز، فالسلوك المعزز يزداد ويتكرر، أما السلوك غير المعزز فانه يضعف وقد يتلاشى بالإهمال أو بالعقاب البسيط. 
وسوف نتناول عمليات تعديل السلوك وهي (التعزيز، العقاب، الانطفاء) التي أشرنا لها سابقاً بشيء من التفصيل:


أولاً: التعزيز:
التعزيز في اللغة يعني الدعم والتأييد، والتعزيز عند التربويين هو: العملية التي تؤدي إلى رفع احتمالية حدوث الإثارة أو الاستجابة في السلوك. وكل تعريفات التعزيز تدور حول معنى واحد هو الدعم لفعل الخير والعمل الإيجابي.
أنواع التعزيز:
أ- التعزيز الإيجابي:
 وهو عملية تتضمن مثير محبب يتبع السلوك المراد ملاحظته لدى الفرد، ويزيد من  احتمالات ظهور هذا السلوك في مواقف لاحقة أو مشابهة. وذلك بهدف تقوية هذا السلوك وتثبيته، وزيادة نسبة تكراره ليصبح جزءاً من شخصية الفرد وسلوكه.
ويستخدم التعزيز الإيجابي لزيادة تكرار أنماط سلوكية مرغوب فيها (تقوية السلوك الصفي وصيانته مع تعديل السلوك الصفي بزيادة حدوثه).
وتصنف المعززات الإيجابية التي يمكن تقديمها للفرد (الطالب) كرد على السلوك المرغوب فيه إلى عدة أشكال منها (أبو جادو، 1998: ص161):
المعززات الغذائية: وتشمل أنواع الطعام والشراب التي يفضلها الطالب (كالحلوى والبسكويت والشوكولاته).
المعززات المادية: وتشمل كل الأشياء التي يحبها الطالب كالألعاب والقصص، والصور والأقلام.
المعززات الرمزية: وهي المثيرات القابلة للاستبدال في وقت لاحق كالنقاط أو النجوم أو الكوبونات.
المعززات النشاطية: وتشمل النشاطات التي يحبها الطالب كمشاهدة التلفاز أو المشاركة في الألعاب الرياضية أو القراءة الحرة.
المعززات الاجتماعية: ومنها الابتسام والثناء والتصفيق ومسح الشعر، التربيت على الكتف، تعليق أسماء المتفوقين في لوحة الإعلانات، ألفاظ ممتاز، أحسنت، بارك الله فيك.
ب- التعزيز السلبي:
يستخدم التعزيز السلبي لتقليل أنماط سلوكية غير مرغوب فيها، (تعديل السلوك الصفي بتقليله أو حذفه).
ويقصد بالتعزيز السلبي: إزالة مثير بغيض أو مؤلم بعد حدوث السلوك المرغوب فيه مباشرة، أو إنهاء موقف غير محبب بعد تقديم سلوك مرغوب فيه، أو زيادة احتمالات حدوث هذا السلوك في مواقف مشابهة، وذلك عن طريق اختفاء مثيرات موجودة في السلوك.
فمثلاً تحضير الطالب للدرس في الحصة القادمة لتجنب ما قد يفعله مدرس المبحث المعروف بعقابه الشديد، أو السماح للطفل الذي كان مزعجاً في المنزل، وتم حرمانه من مشاهدة التلفاز، الرجوع ومشاهدة التلفاز بعدما جلس هادئاً، ووعد بعدم الإزعاج. ويلاحظ هنا أن الفرد (الطالب) ينهى الوضع المؤلم عن طريق تحسين سلوكه (تحضير الدرس، عدم الإزعاج) وكذلك الحال في قيام الطالب بحل واجباته تجنباً لموقف مؤلم، مثل خصم العلامات أو استدعاء ولي الأمر.
ومن الجدير بالذكر أن الكثير يخلطون بين التعزيز السلبي والعقاب، لأن الإجراءين يشتملان على استخدام مثيرات غير محببة، ولكن الفرق 

بين التعزيز السلبي والعقاب ما يلي:
	التعزيز السلبي يقوي السلوك المرغوب فيه، في حين يقلل العقاب أو يوقف السلوك غير المرغوب فيه.
	في التعزيز السلبي يعرف الطالب السلوك المتوقع منه، وعليه أن يؤديه لينهى عنه العقاب، أما في حالة العقاب، يعاقب الطالب عند إظهار السلوك غير المرغوب فيه.
	في التعزيز السلبي يبقى الطالب مسيطراً على سلوكه، فهو حر في إنهاء الموقف المؤلم، وذلك عندما يختار الطالب أن يسلك سلوكاً مرغوباً، أما في العقاب يكون الطالب غير حر، ويعاقب بغض النظر عن سلوكه.
	التعزيز السلبي أكثر فاعلية من العقاب، حيث أنه قد يتحسن سلوك الطالب عندما ينتهي العقاب، كما أن العقاب قد يخفض من معدل الاستجابة ولكن أثره مؤقت سرعان ما يزول، ويعود معدل الاستجابة إلى حالته الأولى.
	العقاب يقدم المعزز السلبي، بينما في التعزيز السلبي يتم إزالة المعزز السلبي.
	

ثانياً: الإطفاء:
ويوظف هذا الإجراء لإيقاف وتقليل السلوك غير المرغوب فيه من خلال عدم التعزيز، فالسلوك الذي لا يعزز يضعف وقد يتلاشى نهائياً بعد فترة زمنية معينة.
فالطالب المشاكس كثير الحركة في الصف، يعالج سلوكه من خلال عدم الاكتراث أو تجاهل ما يحدث تماماً، وكأن شيئاً لا يحدث أمام المعلم، مما يؤدي إلى انحسار السلوك السلبي وانتهائه، لأن الطالب يحاول من خلال هذا السلوك إبراز نفسه، وشد انتباه المعلم وبقية الطلاب.
وأكثر طرق الإطفاء استخداماً هو التجاهل، الذي يمكن أن يكون فعالاً مع الطلبة الذين يتصرفون بشكل مناسب في معظم الأوقات، ولكنهم يظهرون سلوكيات غير مناسبة أحياناً، غير أن التجاهل والانطفاء لا يكون فعالاً مع الطلبة ذوي المشكلات المستعصية.

ثالثاً: العقاب:
يعرف العقاب: أنه حادث أو مثير يؤدي إلى أضعاف أو كبت بعض الأنماط السلوكية غير المرغوبة، وذلك إما بتطبيق مثيرات منفرة غير مرغوب فيها، أو بحذف مثيرات مرغوب فيها حتى يزول السلوك غير المناسب (نشواتي، 1984: ص291) كما أن قضية العقاب واستخدامه في التربية المدرسية مازال موضع جدل ونقاش واسع بين المربين والتربويين، فمنهم المؤيد ومنهم المعارض لاستخدام العقاب.
ومن التربويين من يرى أن استخدام العقاب لا يمكن الاستغناء عنه في التربية المدرسية، وهذا للأسف ما يعتقده كثيرٌ من المعلمين، وأنه ضروري لحفظ النظام وعدم تفشي المشكلات الطلابية المستعصية.
ويرى البعض الآخر من التربويين على النقيض من ذلك أن مجرد استخدام العقاب عمل مرفوض، وغير تربوي، لما له من أضرار نفسية وجسمية على الطالب، وهو أسلوب غير إنساني للتعامل مع شخصيات المتعلمين.
هذا وقد اتخذت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية العديد من القرارات بعدم استخدام العقاب بأنواعه المختلفة، ومنعه منعاً باتاً، سواء كان هدف العقاب تحسين مستوى الطلبة الدراسي، أو لكفهم عن أنماط سلوكية غير مرغوب فيها، وقد جاء في المادة (8) من تعليمات الانضباط المدرسي في المدارس الحكومية والخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية ما يلي:
* ينبغي تجنب اللجوء إلى أي من الأساليب التالية:
	العقاب البدني وبأي صورة من الصور.
	إخراج الطالب من الصف، مع جواز تحويلة للإدارة إذا أعاق تصرفه سير العملية التعليمية.
	تخفيف العلاقة المدرسية، أو التهديد بذلك.

حرمان الطالب من تناول وجبة الطعام في موعدها.
	تكليف الطالب بنسخ الواجب المدرسي أو القيام بمهام مدرسية أكثر من زملائه.
	السخرية والاستهزاء، أو التجريح بسبب إعاقة يعاني منها الطالب
	تحقير الطالب أو إذلاله، أو إهانته بأي شكل كان.
* وهذا الرأي يتبناه الكاتبان لما له من مردود تربوي، أكثر من مردود العقاب بأي شكل كان.
	التشهير بالطالب المخالف علانية، وأي شكل من أشكال التجريح، كالطلب منه الوقوف أمام زملائه داخل الصف أو في الساحة.
	اللجوء إلى أسلوب العقاب الجماعي لمخالفة ارتكبها أحد الطلبة، أو مجموعة معينة منهم.


أشكال العقاب: 
ولا بد من التأكيد هنا أنه ليس من الضروري أن يكون العقاب على شكل عذاب جسدي، فقد يأخذ عدة أشكال منها:
1- العقاب بالتهديد والألفاظ السلبية: 
وذلك في حالة معاقبة المعلم للطالب بتهديده بالرسوب آخر العام، أو طرده من الصف، أو ذهابه إلى غرفة المدير، أو حرمانه من أشياء يرغبها، أو أن يصف المعلم الطالب بألقاب سلبية مثل كسول، مهمل، فوضوي، غير مرتب، وراسب من العام الماضي، أو التهديد بنسخ الدرس عدة مرات. 
ويرى بعض الباحثين أن استخدام أسلوب التهديد واللوم والتأنيب، أو ما شابه ذلك من العدوان اللفظي للمعلم على الطلاب، ليس أسلوباً فعالاً، لأنه لا يحل مشكلة سوء السلوك لدى الطلاب في الفصل، وكل ما يفعله هذا الأسلوب هو أن يخفف من حدة السلوك.
2- الغرامة الكلية المؤقتة أو المتدرجة:
وهو إجراء عقابي يعمل على تقليل أو إيقاف السلوك الخاطئ، وذلك من خلال إزالة المعززات الإيجابية لفترة محدودة من الزمن، ويتم ذلك بصورة كلية أو بصورة متدرجة، مثل عزل الطالب عن المجموعة المشاكسة من أصدقائه في الصف، أو إقصائه لوحده في مقعد خلفي نتيجة سلوكه، أو حرمانه من بعض الامتيازات بسبب سلوك ما، ويتم حصول الطالب على المعززات الإيجابية التي تم حرمانه منها بعد أن يكف عن السلوك الخاطئ، ويقوم بالسلوك الصحيح.
3- التصحيح الزائد: 
وهو أسلوب يستخدم فيه المعلم توبيخ الطالب بعد القيام بالسلوك الخاطئ، ثم يطلب منه الرجوع إلى السلوك المرغوب، ويقوم الطالب بتكرار ذلك السلوك الإيجابي لفترة زمنية، وعلى المعلم توجيهه وتقويم سلوكه باستمرار.
فمثلاً عندما يرمى الطالب الأوراق على الأرض، يطلب منه المعلم التقاط هذه الأوراق ووضعها في سلة المهملات، ثم التقاط كافة الأوراق الموجودة في أرضية الصف ووضعها كذلك في سلة المهملات، مع توضيح مضار هذه التصرف، وأثره على نظافة وجمال الصف، والتحدث عن فضل النظافة وأهميتها.
4- الاستجابة المكلفة:
ويقصد بها فقدان الطالب لبعض الامتيازات، أو المعززات التي لديه نتيجة قيامه بسلوك غير مرغوب، مما يؤدي إلى تقليل أو منع ظهور هذا السلوك كفقد الطالب لعدة علامات نتيجة عدم قيامه بالواجب المدرسي، أو عدم مشاركته في الرحلات والألعاب المدرسية بسبب الاعتداء على زميل له.
5- العقاب البدني (الضرب):
وقد منعته كثيرٌ من دول العالم في مدارسها وهو ممنوع في مدارسنا، وهو فعل تأديبي يتضمن عقوبة تسبب ألماً بدنياً للطالب، وذلك بإيقاع الأذى الجسدي بالطالب بضربه على يديه أو وجهه أو على أي عضو من جسمه، ويلجأ المعلمون لهذا الإجراء كوسيلة أخيرة، لاعتقادهم أن جميع الإجراءات الأخرى لم تكن فعالة في ضبط سلوك الطالب، ويشير الأدب التربوي إلى اللجوء للعقاب عندما تكون أساليب التعزيز السلبي، والإطفاء غير مجدية، وأن السلوك الذي قام به الطالب حاداً لدرجة مؤذية، وعند تكرار السلوك الخاطئ، وفي حالة عدم حدوث سلوك بديل للطالب ليتم تعزيزه.
مساوئ استخدام العقاب البدني:
تتعدد مساوئ العقاب البدني لتشمل جانبين مهمين وهما الجانب الجسدي والجانب النفسي، إن استخدام العقاب البدني داخل الصف هو جزء لا يتجزأ من أساليب غالبية المعلمين الفلسطينيين المتبعة يومياً، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل يُدرك هؤلاء المعلمين مدى خطورة استخدام العقاب البدني على الطلبة جسدياً ونفسياً ؟
عدد ضخم من الحوادث البشعة تشير إلى نتائج ضرب الطلبة المؤذية لأجسادهم وصحتهم، فهم ربما يعانون من تلف كبير في الأنسجة، وتشوه في العمود الفقري، واضطراب الأعصاب , وتجلط الدم Silcon,1998:p4)).
العديد من الأطفال يعانون من تلف أنسجة اليد، طفل في الثامنة من عمره اشتكى قائلاً: "جُرحت يداي منذ أسبوعين عقاباً لي ؛ لأني لم أحضر الكتاب (اللغة الإنجليزية)، وأنا الآن لا أستطيع الكتابة أو أداء أي عمل آخر" ثم بدأ بالبكاء.
وبعد محاولات كثيرة من البحث اتضح أن 25% من الأطفال مصابين بتجلط الدم نتيجة الضرب على اليد. وفي هذا المجال أشار 
(ilcon ,1998:p5 S) إلى أن: "اليد جزء حساس جداً، يجب تجنب جرحها بسبب رقة الخلايا، والأنسجة والشرايين والأعصاب تحت الجلد، والتي لا تحمل أنسجة حماية داخلية. " والجروح يمكن أن تؤدي إلى تغيرات في نمو الخلايا، وهذه التغيرات أيضاً ينعكس تأثيرها بشكل واضح، بحيث تظهر تشققات على بشرة اليد، خصوصاً إذا أصيبت اليد بالالتهابات.
بينما أبحاث متعددة عُقدت في بلاد مختلفة أوضحت أشكال التلف الضارة الناتجة عن استخدام العقاب البدني، فمن الممكن أن يعاني الطفل جروحاً بالغة قد تؤدي إلى موته، وهذه الجروح أو الأضرار تسبب حالات من الطرش، أو فقدان السمع، وكسور في المفاصل، وتأذي العيون مما يسفر عنه ضعف النظر.
في معظم البلدان، يضرب الأطفال بالزجاج، وبالعصا وأشياء صلبة أخرى، فيتعدد العقاب ليشمل الوقوف تحت أشعة الشمس لمدة طويلة، حرق الفلفل الأحمر واستنشاقه الذي يؤدي إلى السعلة والربو، وضربات الشمس        (Spain & Sweden 2000).
أما بالنسبة للتأثيرات النفسية الناتجة من استخدام العقاب البدني، فإن عدداً من المعلمين الفلسطينيين داخل مدينة غزة يعتبرون أن الآثار العاطفية أو النفسية أكثر خطورة من الآثار الجسدية، هذا الاعتقاد كان بناء على حقائق لاحظوها: فالعنف والعدوانية والكراهية تعتبر وجهاً واحداً لأثر عاطفي ونفسي على الطفل، فكل هذه الصفات المكروهة التي يكتسبها الطفل أدت إلى حالة من القلق والفزع داخل عقول وتفكير المعلمين، وذلك لأن العنف أو العدوانية تعكس آثارها السلبية على المعلم والطالب في آن واحد، والطلبة أنفسهم ارتكبوا عدداً من الحوادث الخطيرة في مدينة غزة جراء أو نتيجة كونهم عدوانيون، أحد المعلمين أوضح ذلك حيث أشار إلى أنه يواجه العديد من المشاكل اليومية داخل المدرسة نتيجة التصرف العدواني بين التلاميذ أنفسهم، حالات من الركل بالأقدام، ولطم الوجه والملاكمة، كلها تؤدي إلى إيذاء الأطفال لأنفسهم ولغيرهم، وهذا دليل واضح يتفق مع ما أشار إليه Ritchie عندما قال: 
"ضرب الطفل لطفل آخر معناه وبشكل مباشر أن هذا الطفل قد اتخذ العدوانية كوسيلة أو شكل لتعامله مع الغير، وبالتالي سيكون العنف طريقته لتحقيق ما يصبو إليــــه" (Quoted in  Neweel, 1989:p 36).
ونستطيع القول بأن للخوف نتائج وانطباعات سلبية تشمل مرحلتين متتاليتين من حياة الإنسان، أولاً الخوف يؤثر في مرحلة الطفولة، ثم ينتقل ليؤثر على العمر كله في مرحلة البلوغ، وهذا يؤدي إلى مشاكل نفسية يعاني منها في المستقبل مثل العقد النفسية، وضعف الشخصية، والحقد على العالم وعلى الناس.
باختصار، يجب أن ندرك أن العنف والعدوانية، والخوف وفقدان الثقة بالنفس تشكل عامل قوي لهدم شخصية الطفل بالكامل، وأيضا عامل مهيأ لخلق شخصية محطمة وشاذة. وفي الحقيقة العديد من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين (12-6) سنة الذين تعرضوا للعقاب البدني يتعاملون بأسلوب سلبي جداً مع الناس الآخرين (والديهم، معلميهم، أصدقاءهم، جيرانهم،...)، وقد وجد أن هؤلاء الأطفال ذو إرادة ضعيفة وعزيمة محطمة وهزيلة، كذلك يفتقدون إلى روح التعاون والتفاعل داخل الصف وخارجه أي في كل المجتمع.
بعض الدراسات أيدت دور العقاب البدني السيئ في خلق علاقة عدوانية بين الطالب والمعلم، وهذه العلاقة العدوانية سببت العديد من النتائج الضارة، منها أن العقاب البدني له دور كبير في خلق كره كبير في نفس الطالب تجاه المعلم، ويصبح الطفل أقل طاعة واحتراماً للمعلم، وأحياناً يقوم بتجاهل أوامره والإعراض عنها، كما يؤدي إلى فقدان التركيز وعدم الفهم داخل غرفة الصف، وهذا السلوك العدواني للطفل سيكون داخل المدرسة ومن ثم سينتقل خارجها ليشمل المجتمع بأسره، وقد أشار Newell ,1989:p 35))  إلى ذلك بقوله: "كلما زدت في عقاب طفلك، كلما ازداد تصرفه العدواني ليشمل كل شيء".
بالإضافة إلى العدوانية والعنف، فإن حالة من الخوف وفقدان الثقة بالنفس تسيطر على الطفل، " كما أن الشعور بالخوف والفزع يحصر سلوك الطفل، بحيث يفقده القدرة على التحكم بتصرفاته وأفعاله، والخوف أخطر وقع أو تأثير يواجهه الطفل في مرحلة الطفولة، حيث يعاني من مشاكل عقلية مثل فقدان التركيز والانتباه، عدم القدرة على الإبداع، والخجل الذي لا حاجة له ".ن الان الخوف  Newell,1989:p47)).

مساوئ العقاب: 
يذكر (الخطيب، 1988: ص 142-143) مساوئ للعقاب(بشكل عام) ومنها كما يلي: 
	يولد العقاب لدى المعاقب في معظم الأحيان العدوان والضعف، والهجوم، وكره المعلم والمبحث والمدرسة.
	لا يعمل على تشكيل السلوك، ولكنه يكبح السلوك الخاطئ فقط.
	يسبب حالات انفعالية لدى الطلاب مثل البكاء والصراخ والخوف والخنوع، وتعود القسوة، مما يشوه شخصيات المتعلمين.
	تأثيره مؤقت يختفي بوجود المثير العقابي ويظهر بغيابه.

يفُقد المتعلمين الثقة في الذات وفي اكتشاف القدرات ويولد الإحباط.
	يعمل العقاب في بعض الحالات كمعزز للسلوك الخاطئ، حيث يعمد الطالب إلى تكرار سلوكه الخاطئ لإغاظة المعلم.
	يؤدي في بعض الحالات إلى غياب الطلاب من المدرسة والتسرب الطلابي.
بدائل استخدام العقاب:
خلال مناقشات مختلفة حول قضية استخدام العقاب البدني وآثاره النفسية والجسدية السيئة، كان من الضروري إيجاد إجابة للسؤال المحير الذي يشغل الكثير من الناس وهو: هل هناك أية بدائل لاستخدام العقاب البدني؟؟
يشير Kelly,1983)) إلى بعض الاقتراحات: "حتى يتمكن المعلم من السيطرة على غرفة الصف، على المعلم أن يقدم الاحترام إلى طلابه، حيث يجب أن يشعر الطلاب بأن هناك من يحبهم ويتفهمهم... وعلى آباء الطلبة أن يشاركوا في تشكيل القرارات الخاصة بالمدرسة والتي لها تأثيرها على الطلاب، هذه القرارات تشمل الأهداف التعليمية والقواعد التهذيبية ".
وعلى المعلم الفلسطيني أن يستخدم طرقاً ووسائل تعليمية تجذب انتباه الطلاب، ويعمل على تفهم مشاعرهم، مع مشاركة أولياء الأمور في بعض المشكلات التي تعترضه. 
واقترح (Hunt,2002:p16) بأن المعلم بحاجة إلى تعزيزهم عن طريق إهدائهم أقلاماً ملونة مصنوعة من الشمع، وقراءة القصص المسلية، والغناء ومشاركة الطلاب في المشاعر.
هذه الوسائل بإمكانها أن تنقل الموقف من الحاجة إلى العقاب البدني إلى الحاجة إلى علاقة من المودة والصداقة بين الطالب ومعلمه.
أيضاً على المعلم أن يُشعر تلاميذه بالعطف والحنان وبالمراعاة، حتى إذا كان تصرف الطالب يبدو غير منطقي، فإن تصرفاته غير المنطقية هذه بحاجة إلى النظر إليها بعين الاعتبار وبشيء من الاهتمام.
طالب في السابعة من عمره يقول: " أشعر أن معلمي لا يعتني بي، ولا يراعي شعوري مثل والدي في المنزل، أشعر أنه قاسي القلب ".
كذلك فإنه من الضروري جداً أن يستخدم المعلم التعزيز والمكافأة مع طلابه؛ حتى يسيطر على أسلوبهم المتبع في الحياة، وفي التعامل مع الآخرين، حيث " إذا تم تعزيز الطالب بشكل مستمر، فإنه من المتوقع أن يتكرر سلوك الطالب الإيجابي في مواقف مماثلة أخرى، وهذه الأعمال التي تم تعزيزها من قبل المعلم للطالب ستصبح عادات مصاحبة للطالب، وتكون هيئة السلوك الذي سيتخذه أسلوباً دائماً له في التعامل مع الغير، وبالتالي فإن عدم تعزيز ومكافأة الطالب ستنتج سلوكاً غير مرغوب فيه، حيث كل فعل له رد فعل".(Thomas,1985:p377)       



أخيراً، نصيحة نوجهها إلى كل معلم فلسطيني، وإلى كل معلم في العالم:
ألا تتوجه إلى غرفة الصف في حالة الغضب أو الشعور بالضيق من مشاكل خاصة بك، حتى لا تعكس تصرفك أو شعورك الداخلي على العملية التعليمية وخاصة على طريق تعاملك مع الطلبة.

فوائد العقاب: 
لا يوجد للعقاب من وجهة نظر الكاتبين فوائد، وإن ظهرت لبعض التربويين فوائد بالشكل، لكن بالمضمون لا يحتوي على أي فائدة، سوى قسوة القلب والكره والحقد على التعلم والتعليم، وعلى المعلم والمدرسة.
بالإضافة إلى التعزيز والإطفاء والعقاب، يمكن للمعلم اتباع أساليب أخرى لتعديل السلوك، ومعالجة السلوك غير المناسب ومنها: 

مبدأ الإشباع:
ويسمح فيه المعلم للطالب بتكرار السلوك غير المناسب، أو يطلب المعلم من الطالب تكرار هذا السلوك حتى يشبع ويكف عن القيام بهذا السلوك من تلقاء نفسه، مما يؤدي إلى تعديل سلوك الطالب.
ويستخدم الإشباع في الأحوال التالية:
	عندما لا يكون سلوك الطالب مؤذياً.

عندما يكون الطالب بحاجة لأن يتعلم عواقب سلوكه.
عندما يكون الطالب بحاجة للتعرف على أخطائه.


أسئلة التقويم الذاتي للفصل السابع

(1)- عرف كل مفهوم من المفاهيم التالية:-
تعديل السلوك:
التعزيز:
	الإطفاء:
	العقاب:
	التصحيح الزائد:
	الاستجابة المكلفة:

(2)- قارن بين كل مما يأتي:
الملاحظة المنتظمة، وغير المنتظمة.
الملاحظة المباشرة، وغير المباشرة.
	التعزيز الإيجابي، والتعزير غير الإيجابي.

(3)- ضع علامة ( ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة (X) أمام العبارة الخاطئة مع التعليل لكل عبارة:
يؤيد أنصار مدخل تعديل السلوك استخدام الثواب والعقاب.
يعتبر العقاب أكثر فاعلية من التعزيز السلبي.
	يستخدم الإطفاء لإيقاف السلوك غير المرغوب فيه من خلال عدم التعزيز.
	أسلوب التصحيح الزائد يستخدمه المعلم للوقاية من السلوك الخاطئ.
	الاستجابة المكلفة فعل تأديبي يتضمن عقوبة تسبب ألماً بدنياً للطالب.
	إنهاء موقف غير محبب بعد سلوك مرغوب فيه يعني تعزيز سلبي.
	من شروط الملاحظ الجيد إطلاق التعميمات بعد عدة مشاهدات.
	تهدف استراتيجيات الوقاية من المشكلات الصفية إلى علاج المشكلات الصفية.
	من أساليب استراتيجية التدخل المعتدل لفت انتباه الطلبة ككل.
	استخدام المعلم للعقاب ينعكس سلباً على سلوك الطلبة.
	تجاهل المعلم للسلوك غير المرغوب فيه يؤدي إلى تلاشيه وانتهائه.
	أفضل أسلوب لعلاج السلوك العدواني للطالب هو العقاب البدني.
	إذا رفض الطالب الاستجابة لتعليمات المعلم فعليه أن يرغمه على ذلك بأي وسيلة.
	من الإجراءات التي يمكن للمعلم القيام بها لعلاج السلوك العدواني طرد الطالب خارج غرفة الصف.
	يمكن للمعلم مواجهة السلوك المتمرد من خلال استدعاء مدير المدرسة.
	من استراتيجية برنامج الوقاية من المشكلات الصفية تقديم المعلم لبدائل السلوك للطلاب.
	من استراتيجية التدخل السريع القرب الجسمي للمعلم من الطالب.

(4)- عبر عن رأيك في العبارات التالية:
تعتبر الملاحظة عامل مهم للإسراع في معالجة المشكلات السلوكية بشكل موضوعي.
	توضيح أثر المشكلة للطالب يخفض من السلوكيات غير المرغوب فيها.
	تسعى التربية إلى تعديل السلوك الصفي للمتعلمين لما له من أهمية اجتماعية في تنمية السلوكيات المرغوبة لديهم.
	يميل كثيراً من المعلمين إلى استخدام العقاب البدني على الرغم من تعليمات الوزارة بمنعه منعاً باتاً.
	أذكر أهم شروط الملاحظة الجيدة والتي يجب أن يراعيها المعلم.
	بين متى يمكن استخدام عقوبات الإدارة المدرسية في تعديل السلوكيات غير المرغوبة لدى الطلاب.
	تكلم عن سلبيات العقاب البدني.

